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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 
Αρ.Πρωτ. 565 Πειραιάς, 11/6/2015 
 
Προς: Επιθεώρηση Εργασίας Άνω Λιοσίων 
 
Κοινοποίηση: 

- Υπουργείο Εργασίας  
- ΣΕΠΕ (υπ’ όψιν Ειδικού Γραμματέα κου Καψάλη) 
- ΙΚΑ 
- Επιθεώρηση Εργασίας Πειραιά 

 
ΘΕΜΑ:  

Μη εφαρμογή εργατικής νομοθεσίας 
 

Μετά από καταγγελίες προς τη Διοίκηση του Σ.Ε.Ο.Φ.Α.Ε. από οδηγούς-μέλη του 
Συνδικάτου, ότι εργάζονται με μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών και όπως μας ενημέρωσαν 
ότι υπάρχει συμφωνία για συγκεκριμένα δρομολόγια, προκύπτει σχέση εξαρτημένης 
εργασίας, στην εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (17o χλμ. 
Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, 19300 Ασπρόπυργος). 

Συγκεκριμένα, κατά παράβαση του νόμου αρνείται να εφαρμόσει τις συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας 12/84 και 40/85 για πενθήμερη εργασία, ρεπό και αργία, δεν 
παραδίδει το λευκό αντίτυπο του βιβλίου δρομολογίων ημερησίας εργασίας, κατά 
παράβαση του Ν. 882/80 άρθρο 4, υποχρεώνει τους οδηγούς σε υπερβολικές ώρες 
εργασίας, χωρίς να τους προσκομίζει εξοφλητικά σημειώματα, κατά παράβαση του Ν. 
1082/80 άρθρο 18, Ν. 1469/84 άρθρο 20§2, δεν τους γνωστοποιεί την ατομική σύμβαση 
εργασίας για το ωράριο και το μισθό τους, Π.Δ. 156/94, τους υποχρεώνει σε 
φορτοεκφορτώσεις με συνέπεια να υποστούν εργατικό ατύχημα και βλάβη της σωματικής 
τους ακεραιότητας, μείωση της πνευματικής τους ικανότητας σε ό,τι αφορά την οδήγηση 
του Φ.Δ.Χ., με εν δυνάμει κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος από τις υπερβολικές ώρες 
οδήγησης και σωματικής κούρασης, κατά παράβαση σ.σ.ε. και εργατικής νομοθεσίας.  

Επειδή πιστεύουμε ότι είναι πάγια η θέση της συγκεκριμένης εταιρείας, απέναντι 
στους εργαζόμενους, εμποδίζοντάς τους να συμμετέχουν στα κοινά του Συνδικάτου, για τη 
διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων τους, την ασφαλή οδήγηση και την ασφαλή 
μεταφορά απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, ζητάμε από την υπηρεσία σας να εφαρμόσει 
πλήρως τα άρθρα 22-23 του Συντάγματος, το 1264/82, τις Σ.Σ.Ε. 12/84, 40/85 περί 
πενθήμερου και ρεπό, και την υπόλοιπη εργατική νομοθεσία. 

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε να γίνει έλεγχος στην εν λόγω εταιρεία με 
παρουσία μελών της Διοίκησης και επίσης στο συγκεκριμένο έλεγχο να προσκομίσει τα 
κάτωθι: 

1. Αναλυτικές αποδείξεις πληρωμής (Άρθρο 18) Ν.1082/80, Άρθρο 20 παρ. 2 Ν. 
1469/84. 

2. Γνωστοποίηση των όρων της ατομικής Σύμβασης Εργασίας Π.Δ. 156/94. 
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3. Κάρτα πρόσληψης ΟΑΕΔ Ν.Δ. 2556/53, 763/70. 
4. Μισθολογικές καταστάσεις του Ι.Κ.Α.  
5. Καταστάσεις προσωπικού και ωρών εργασίας Ν.Δ. 516/70, άρθρο 16, Ν. 

2874/2000. 
6. Βιβλίο δρομολογίων Ν. 882/80. 
7. Βιβλίο αδειών αρθρ. 3 παρ. 4, Α.Ν. 539/45. 
8. Βιβλίο υπερωριών Ν.Δ. 515/70. 
9. ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού (Ν. 2556/97). 
10. Εφαρμογή της Δ.Δ.Δ.Δ. 12/84 – 40/85, οι οποίες έγιναν υποχρεωτικές με την Υ.Α. 

19533 (πενθήμερο, οκτάωρο, σαραντάωρο, συνεχόμενα ρεπό), ΕΟΚ 3820/85, ΕΟΚ 
3821/85 περί ταχογράφων, Ε.Ε. 561/2006 περί αμοιβής επί δρομολογίου 
(απαγορεύεται) 

11. Εφ’ όσον υφίσταται μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών, να προσκομιστούν τα ανάλογα 
έγγραφα (εκμίσθωση φορτηγού με συμβολαιογραφική πράξη) 

 
Παρακαλούμε όπως προβείτε στον έλεγχο της αναφερόμενης εταιρείας και να μας 
ενημερώσετε εγγράφως για τις ενέργειές σας. 
   
 

ΤΟ Δ.Σ. 
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